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Relatório de Atividades do Projeto de Sismologia na Escola 
2019/2020 

 
Foi feita a recolha, registo e tratamento de informação fornecida pelo sismómetro, com recurso a computador 
e Internet para divulgação de dados em tempo real, e em plataformas 
Web e Redes sociais. 
No sentido de promover a divulgação das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Projeto de Sismologia na Escola foi 
criada uma Página no Facebook, onde se promove também a 
literacia científica e a educação para o Risco. Muitas 
publicações têm atingido mais de 2000 pessoas tendo sido feita 
também a disseminação em outras páginas. 
 https://www.facebook.com/Sismologia-na-Escola-
105269821060534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As professoras coordenadoras do projeto de Sismologia na Escola da 
Ferreira Dias. Lurdes Morgado e Maria João Picado estiveram presentes 
no Seminário Insight@school2020, GEOAZUR, Universidade Côte d ' 
Azur, nos dias 2 e 3 de março. Estiveram presentes 40 professores de 10 
nacionalidades. A sismologia em Marte ou na Terra, permite o 
desenvolvimento de competências STEM, a sigla em inglês para Science, 
Technology,  Engineering e Mathematics (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, em português). Estas actividades permitem 
desenvolver as aprendizagens, a curiosidade e a confiança nos alunos.  
Participação no Projeto  
EduMed  - Université de Côte 
D`Azur.  
https://insight.oca.eu/fr/news-
insight/555-insight-school-2020 
 
Procedeu-se à divulgação e 
partilha de informação com 
escolas parceiras nacionais, 
internacionais e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra. 
Deu-se  continuidade à Parceria com o Instituto Dom Luiz (IDL) – Faculdade de Ciências (FCL). 
Foi efetuada a exploração da Sismo Box , Caixa de Liquefação e Kit de emergência/Mochila de 
Sobrevivência, como recurso pedagógico no  âmbito da Prevenção do Risco Sísmico – parceria com a 
Junta de Freguesia e Proteção Civil. 
Realização de um conjunto de atividades práticas, no âmbito da prevenção do Risco Sísmico, com 
turmas de 7º ano, 10º ano e 1º ano dos Cursos Profissionais, em parceria com a disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento. 
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A Mesa Sísmica, atividade no âmbito da Prevenção do Risco Sísmico – parceria com a Proteção Civil das Caldas 
da Rainha e de Sintra, Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 
No dia 7 de março, a convite da Proteção Civil de Sintra promovemos  a literacia científica na área da 
Sismologia e a educação para o Risco. 
Dia da Proteção Civil, promovido pela 
Câmara Municipal de Sintra, onde 
estiveram também presentes as 
diferentes estruturas relacionadas com 
a Proteção Civil. 
Realizou-se de 3 a 28 de fevereiro a 
atividade "E se a Terra tremer?“, que 
visou divulgar o que fazer em caso de 
sismo ou tsunami, no âmbito da Educação para o Risco. e promover a literacia 
científica na área da Sismologia. Foram grandes objetivos aprender e 
experienciar realizando as seguintes atividades: 
- O que é um sismo? 
- Portugal uma zona de  risco sísmico? 
- Simulação de uma situação de sismo utilizando uma Plataforma Sísmica. 
- O que fazer antes, durante e após um sismo e/ou tsunami? 
- Estudar os Sismo - Sismo Box. 
- O Sismómetro.  
Estas atividades desenvolveram-se em três vertentes. 
Uma dirigida às turmas da escola, estiveram presentes as 5 turmas do 7ºano 
de escolaridade,  6 turmas do 10º ano e 6 turmas do ensino profissional. 

 
Uma segunda vertente dirigida a uma turma do 7ºano da Escola Básica António Sérgio. 
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Uma terceira vertente, no dia 21 de fevereiro,  dirigida à Comunidade Educativa, Encarregados de 
Educação e Professores, em que contamos com a 
presença do senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Agualva e Mira Sintra e da Vogal Dra. 
Helena Cardoso representantes da Proteção Civil 
de Sintra, Dr. Nuno Coroado e representante do 
Instituto D. Luiz da Universidade de Lisboa, 
Professor Doutor Luís Matias. Foi ainda realizada a 
cerimónia de entrega dos Diplomas aos alunos que 
integraram o Projeto de Sismologia ao longo dos 
três anos anteriores.   
 

 
As atividades desenvolvidas permitiram aos alunos o desenvolvimento de:  
- Valores como a Responsabilidade e integridade, Excelência e exigência, Curiosidade, reflexão e 
inovação, Cidadania e participação e Liberdade;  
- Competências como Informação e Comunicação, Pensamento Critico e Pensamento Criativo, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar Saúde e Autonomia e Saber Científico, Técnico e 
Tecnológico. 
 
As coordenadoras 
Lurdes Morgado e Maria João Picado 

Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra, Setembro 2020 


